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2کشته در واژگونی خودرو

فرمانــده انتظامــی شهرســتان داورزن گفــت :در
پی واژگونی یک دســتگاه خــودروی پراید در جاده
داورزن -سبزوار  2سرنشین این خودرو کشته و ۳
نفر مصدوم شــدند.به گزارش ایرنا ،سرهنگ اکبر
محمد آبــادی افزود :ایــن حادثه در نزدیکی شــهر
ریونــد رخ داد.وی خاطرنشــان کرد :کارشناســان
بیاحتیاطی راننده و ســرعت غیر مجاز را علت این
حادثه اعالم کردهاند.

معاوناستاندارخراسانرضوی
درتشریحنحوهاجرایقانونعفافوحجاب
دردستگاههایاداری اعالمکرد:

بازرسان حق تذکر و برخورد
با کارکنان را ندارند

 10شهراستاندردایرهقرمزکرونا
بر اســاس آخرین اعالم وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی 10 ،شهر استان در وضعیت قرمز
و  ۱۰شــهر نیــز در شــرایط نارنجی کرونایــی قرار
دارند .شهرهای باخرز ،بجستان ،بردسکن ،خلیل
آباد ،ســبزوار ،کاشمر ،کوهســرخ ،تربت حیدریه،
سرخس و گناباد در وضعیت قرمز و تایباد ،چناران،
خواف ،داورزن،فریمــان ،درگز ،جویــن ،قوچان،
مشــهد و نیشــابور در شــرایط نارنجی قرار دارند.
همچنین شــهرهای تربت جام ،خوشاب ،جغتای،
رشــتخوار ،زاوه ،صالــح آباد ،مــه والت ،فیــروزه و
کالت در وضعیت زرد هستند و تنها شهر بینالود در
شرایط آبی قرار دارد .رئیس کمیته رسانه و اطالع
رسانی کووید 19-دانشگاه علوم پزشکی مشهد در
گفت و گو با وبدا با بیان این که روند تعداد بیماران
سرپایی و بستری مبتال به کرونا در استان افزایشی
اســت از عموم گروه های هدف خواســت ضمن
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی ،استفاده
از ماســک ،اجتنــاب از حضــور در دورهمی ها و
حفظ فاصله اجتماعی ،برای تکمیل یا دریافت
دوز یادآور واکسن کرونا اقدام کنند.

امامجمعهموقتتهران:

مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان
رضوی گفت :با توجه به وقوع ســه زمیــن لرزه 4.8
 4.1و 2.6ریشــتری در منطقــه فتــح آبــاد بخش
مرکزی شهرســتان رشتخوار شــش تیم ارزیاب به
این منطقه اعزام شدهاند.
محسن نجات در گفت و گو با ایرنا افزود :این زلزله
هــا در مناطــق پیرامونی ماننــد تربــت حیدریه نیز
احساس شده است.
وی ادامه داد :ســتاد مدیریت بحران در شهرستان
های خواف ،رشتخوار و تربت حیدریه تشکیل شده
است و تیم های معین در شهرستان های یاد شده در
آماده باش هستند.
نجـات خاطرنشـان کـرد :ظهـر دیـروز سـه زمیـن
لـرزه بـه بزرگـی  4.1 ،4.8و  2.6ریشـتر بـه ترتیب
در ساعات  ۱۲:۵۰ ،۱۲:۱۵و  ۱۳:۰۳در منطقه
فتـح آبـاد بخـش مرکـزی شهرسـتان رشـتخوار بـه
وقـوع پیوسـته اسـت.کانون زمیـن لـرزه بـا شـهر
رشـتخوار ،مرکـز شهرسـتان حـدود  ۱۵کیلومتـر
فاصلـه دارد .حسـین باهـوش ،فرماندار رشـتخوار
نیـز دربـاره زلزلـه  4.8ریشـتری ایـن شهرسـتان
گفت :ایـن زمیـن لـرزه در عمـق  8کیلومتـری کال
سوهه فتح آباد از توابع رشـتخوار رخ داد و از تلفات
و خسـارت های احتمالی این زمین لرزه گزارشـی
ارائـه نشـده اسـت.
رئیــس جمعیت هــال احمــر رشــتخوار گفت :در
نخســتین لحظات وقــوع زلزله تیم هــای عملیاتی
هالل احمر شهرســتان فراخوان شدند.سید علی
حسین زاده به خراسان افزود :تعداد  ۳۰نفر نیرو
فراخوان و تعداد  ۱۵نفر نیروی عملیاتی به همراه
ســه خــودروی عملیاتــی به منطقــه اعزام شــدند.
وی ادامه داد :با ارزیابی انجام شــده خوشبختانه
تاکنون این زمین لرزه خسارتی نداشته است.

هر اردوگاهی به اردوگاه امامحسین(ع)گره بخورد ماندنی است
آیت ا ...سید احمد خاتمی  ،امام جمعه موقت
تهران گفت :امام حسین(ع) و نهضت ایشان
ماندگار ابدی و چراغ دین شد ،هر اردوگاهی
به ایــن اردوگاه گره بخورد ماندنی اســت .به
گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریه خراســان رضوی ،آیت ا ...ســیداحمد
خاتمی ،عضو فقهای شــورای نگهبان قانون
اساسی در ویژه برنامه ظهر عاشورا در مجتمع
موقوفه عبدا ...رضوی شــاندیز اظهــار کرد:
امــام حســین(ع) و نهضــت ایشــان مانــدگار
ابدی و چراغ دین شــد ،هر اردوگاهی به این
اردوگاه گره بخورد ماندنی است .امام جمعه
موقت تهران با اشاره به آیاتی از سوره الرحمن
گفت :در آیاتی از این ســوره اشار ه شده است
که اگر کسی در راه و مسیر خدایی باشد ابدی
میشــود ،نهضت امــام حســین (ع) از آغاز تا
پایانش برای خدا بود و راز ماندگاری قیام امام
حسین (ع) همین امر است.
وی افــزود :انقالب اســامی ما نیز ســنجاق

شــده به انقــاب امام حســین(ع) اســت و به
همین دلیل ماندگار اســت.آیت ا ...خاتمی
تصریح کرد :محرم و صفر ایــن انقالب را نگه
داشــتند و آرمان ایــن نهضت آرمــان حضرت

اباعبدا ...الحســین(ع) اســت.عضو فقهای
شورای نگهبان گفت :انقالب اسالمی پرچم
سیدالشهدا (ع) را برافراشته نگه داشته است
و دشمنان این نهضت همانند همان یزید ها،

عمر بن سعد ها و شــمرها در مقابل این نظام
ایســتاده اند.وی افزود :دشــمنان این نظام و
این انقالب  43ســال اســت که مــی خواهند
این نظــام را ســرنگون کنند اما نتوانســته اند
چون این نظــام به نهضــت سیدالشــهدا (ع)
متصــل و مانــدگار اســت.امام جمعــه موقت
تهران خاطرنشان کرد :دین به ما می گوید ،از
مظلومانحمایتکنید،اگرمادستازحمایت
برداریم آمریکا دســت برنمی دارد ،آن ها می
خواهند اسالم را از این کشور خارج کنند .آن
ها با دین ما طرف هستند .دشمن میخواهد
حمایت ما را از پرچم سیدالشهدا (ع) کم رنگ
کند اما نمیداند شعار هیهات من الذله با بند
بند این جمعیت عجین شــده اســت.آیت ا...
خاتمی اظهار کرد :اردوگاه امام حســین(ع)
ماندگار اســت به همیــن دلیل اســت که روز
عاشورا کشور ایران یکپارچه عزادار میشود و
هیچ کاری به جز عزاداری اباعبدا ...الحسین
(ع) نداریم.

دستورعجیبممنوعیتفعالیتآبمیوهوبستنیفروشیها
کافیشاپها،کافهسنتیها،قهوهسراها،کافهبازیها
وگیمسنترهادرمشهدبعدازساعت 12شب

تعطیلیاجباریساعت!24
یک طرح شکســت خــورده پس از  10ســال
دوبــاره در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و
تعطیلــی اجبــاری ســاعت  ۲۴بــرای برخی
صنوف اجرا می شود .
به گزارش خراســان رضوی ،رئیــس اتحادیه
آب میوه و بستنی و کافیشــاپهای مشهد از
اعمــال محدودیت ســاعت کاری و ممنوعیت
فعالیت رســتههای زیرمجموعه ایــن اتحادیه
ماننــد آب میــوه و بســتنی ،کافیشــاپها،
کافهســنتیها ،قهوهســراها ،کافهبازیهــا و
گیمسنترها بعد از ســاعت  24خبر داد .البته
اجرای طرحهای اینچنینی در مشهد مسبوق
به سابقه است .سال 91نیز کمیسیون نظارت
بر اصناف استان این طرح را به اجرا درآورد که
بر اساس آن تمام رستههای صنفی در مشهد
باید ســاعت  24تا  6صبح تعطیل شوند و حق
فعالیت ندارند .البته در همان ابتدای اجرای
طرح مخالفتهای جدی به ویژه از سوی مردم
و اصناف با آن شد و مخالفان معتقد بودند که
جدای از موضوعــات مربوط به کســب و کار و
درآمد این صنوف کالنشــهر زیارتی مشــهد
به دلیل این که گاهی زائــران و مجاوران بعد
از ساعت  12شب وارد شهر میشوند یا قصد
زیارت حرم مطهر رضوی را دارند ،نیاز اســت
اصناف خدماتی بدون محدودیت فعال باشند
تامردمدردریافتخدماتدچارمشکلنشوند
در نتیجه این مخالفتها ،طــرح پس از مدتی
لغو شــد .طرح کنونی نیــز با امتــزاج از همان
مادهقانونی در نظــر دارد برای فعالیت برخی
واحدهــای صنفــی ســاعت کاری تعیین کند
و مخالفان این طــرح از جمله رئیــس اتحادیه

آب میوه و بستنی و کافیشــاپ مشهد معتقد
هســتند «حداقل گروههای آب میوه و بستنی
در ایام تابســتان از این ســاعت کاری مستثنا
شوند ،چراکه تا حدود ساعت  8شب هوا گرم
اســت و بســیاری از خانوادهها هم تا بخواهند
دورهــم جمــع شــوند یــا اصنــاف مغازههای
خود را تعطیل کنند و همــراه خانواده خود به
گردش بروند ،ســاعت نزدیک  ۱۱-۱۰شب
میشــود و این کــه واحدهای صنفــی فروش
ی ســاعت  ۱۲شــب تعطیل
آب میــوه و بســتن 
شوند ،پســندیده نیست».شــریفزاده رئیس
این اتحادیــه گفتــه؛ خواهش ما از مســئوالن
ایــن اســت کــه از آن جا کــه ایــام کرونا فشــار
مضاعفی را به اعضــای اتحادیه مــا وارد کرد،
کمی در این مصوبه تجدیدنظر کنند؛ همانند
اغذیهفروشها یــا اصناف طرقبه شــاندیز که
چنیــن محدودیتی ندارند ،شایســته نیســت
که در داخل شهر مشــهد چنین چیزی وجود
داشته باشد.رئیس اتحادیه آب میوه و بستنی
و کافیشاپ مشهد اعالم کرده؛ بنا بر مصوبۀ
کمیســیون نظــارت بهعنــوان مرجــع قانونی
که ذیل ســازمان صمت است رســتههای آب
میوه و بستنی ،کافیشاپها ،کافهسنتیها،
قهوهسراها ،کافهبازیها و گیمسنترها که زیر
نظر سه اتحادیه هستند شامل این قانون قرار
گرفته است و برای شش ماه ابتدای سال تنها
تا ساعت  ۱۲شب میتوانند فعالیت کنند.
مخملی ،نایــب رئیس اتاق اصناف مشــهد
در گفت وگو با خراسان رضوی با تایید این
موضــوع اظهــار کرد :ایــن ســاعت کار را با
توجه به شــرایطی که وجود دارد برای چند

معدوم سازی  2تن کله پاچه
گوسفندی و گاوی غیر بهداشتی
در کاشمر
عکس تزیینی است

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار
خراسان رضوی با تاکید بر این که مسئولیت اجرای
قانون عفاف و حجاب بر عهده مدیران است ،گفت:
بازرســان حق تذکر و برخورد با کارکنان را ندارند.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری ،دکتر ســید
هــادی طباطبایــی در جلســه ســتاد هماهنگــی و
راهبری مصوبات عفاف و حجاب استان با اعالم این
خبر اظهار کرد :با دستگاه قضایی به منظور اجرای
جدی و دقیق شــاخص های عفاف و حجاب و لزوم
رعایت و نظارت بر آن ها توسط مدیران ،هماهنگی
الزم را به عمل آورده ایم تا در صــورت ارائه گزارش
های فصلی به آنان و نبود نظارت مؤثر مدیر مربوط،
مدیــر را بــه دســتگاه قضــا معرفــی کنیم.مســئول
قــرارگاه عفــاف و حجاب دســتگاه ها و موسســات
دولتی استان ،افزود :بازرسان شاخصهای عفاف و
حجاب را در دستگاههای دولتی ارزیابی میکنند و
نتایج این ارزیابیها  ،چهار گزارش سه ماهه خواهد
شد که به مدیران ارائه میشود .طباطبایی با اعالم
این که بازرســان حق تذکر و برخورد بــا کارکنان را
ندارند ،افزود :همه مسئولیت ها در این خصوص بر
عهده مدیر دستگاه است .وی با اشاره به این که در
قرارگاه عفاف و حجاب استان  ،تقسیم بندی عرصه
های مختلــف جامعه انجام و شــاخصهای عفاف و
حجاب مشخص شــده اســت ،گفت :نحوه برخورد
با بی حجابی و بدحجابی در اماکــن عمومی مانند
پیاده روها ،اتوبوس ،مترو ،فرودگاه و راه آهن با نحوه
برخورد در ادارات دولتی متفاوت است ،ضمن این
که مجری اعمال قانون نیز متفاوت است ،در اماکن
عمومی ،وظیفــه نظارت و اعمــال قانون بــا نیروی
انتظامــی اســت و در ادارات دولتــی ایــن وظیفه را
مدیران ارشــد دســتگاهها بر عهــده دارند .معاون
سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتاندار خراســان
رضوی شــرایط فرمانداری ها را مانند دیگر ادارات
دولتی بیان و اضافه کرد :نظــارت بر فرمانداری ها
نیز مانند دیگر دستگاه های دولتی است .

 ۶تیم ارزیاب به محل زمین لرزه رشتخوار اعزام
شده اند

صنف تعیین کردهایم غیر از محدوده حرم که
آزاد هستند در بقیه نقاط شــش ماه اول سال
تا ساعت  24و در شــش ماه دوم تا ساعت 23
میتوانند کار کنند و شروع ساعت کاری آنها
نیز  6صبح است.
مخملی افزود :اص ً
ال معنا ندارد شــغلهایی
که بخواهد پاتوق شود  24ســاعته باز باشد،
ما با شــهروندان و خانوادهها روبهرو هستیم
که مســائلی را در کنــار خود دارنــد ،اینیک
قانون اســت که بــرای مدتــی رعایت نشــده
اســت و برای نظم اجتماعی باید اجرا شــود.
دلداری ،بازرس اتاق اصناف نیز درباره نحوه
برخورد با مواردی که ســاعت کار اعالمشده
را رعایت نکنند ،افزود :ایــن مصوبه ذیل یک
واحد جدا و احتمــا ًال در بحث عفاف و حجاب
است و نظارت در این مورد را اتحادیهها انجام
میدهند و با توجه به این که بر اساس قانون،
تعیین ســاعت کاری باید انجام شــود اگر در
کمیســیون نظارت تصویبشــده باشــد ،در
صورت تخلف میتوانند بعــد از تذکر ،اخطار
دهنــد و حتی بنــا به مــاده  28نظــام صنفی

واحــد متخلف را پلمــب کنند .در پایــان باید
اذعان کرد تعطیلی صنوف در شرایط سخت
اقتصادی کنونــی بعد از بحــران کرونا از یک
ســو و بازبــودن گســتره فعالیــت واحدهــای
صنفی خدماتی مانند بســتنی فروشــی ها و
مواد غذایــی و ســرگرمی در ســاعات پایانی
روز به دلیــل خنکی هــوا و اســتقبال مردم و
شهروندان از سوی دیگر و این که بسیاری از
مردم ساعات پایانی شــب را برای استفاده از
فضاهای خدماتی انتخاب می کنند این خود
به رفع مشــکالت اقتصادی اصنــاف متضرر
از بحران کرونا کمک می کنــد .عالوه بر این
تعطیلی شــهر و کاهش فعالیــت های صنفی
بنا بر اذعان برخی کارشناسان موجب کاهش
امنیت عمومی برای مردم خواهد شد و هرچه
شهر و بازار شلوغ تر و فعال تر باشد امنیت هم
به همان نسبت ارتقا می یابد بنابراین گالیهها
از اجرای مجدد این طرح که قبال در سال 91
اجرا و شکست خورده است به جاست و انتظار
می رود مسئوالن با تامل بیشتری در این باره
تصمیم گیری کنند.

مهدیان  /رئیس شــبکه دام پزشکی کاشمر گفت:
با تالش گروههای بهداشــتی شــبکه دام پزشکی
کاشــمر طی بازدید از محل نگهداری غیر مجاز در
اطراف کاشــمر ،بیش از  2هزار کیلوگرم کله پاچه
گوسفندی و گاوی منجمد که در شرایط نامناسبی
نگهداری می شد ،کشف و ضبط شد.
دکترخانــزاده افــزود :بــه محــض ورود و مشــاهده
این حجم بزرگ از فراورده هــای غیر قابل مصرف،
مراتب به مراجــع مربوط ارجــاع و دســتور معدوم
سازی این محموله صادر شد.
وی با بیان این که آالیــش خوراکی دامی به صورت
تازه و با حفظ دما و شــرایط نگهداری مناســب ۴۸
ساعت مهلت مصرف دارد ،یادآور شد :اگر حضور و
تالش های مستمر نیروها و بازرسان دام پزشکی در
شهرستان نباشد ،افراد سودجو برای کسب منافع
نامشــروع خود ،فــراورده هــای تاریخ گذشــته این
چنینی را وارد سفره مردم می کنند.
دکتر خانزاده به شــهروندان توصیه کــرد ،قبل از
اقدام به تهیه هرگونه فراورده خام دامی از بهداشتی
و تحت نظارت سازمان دام پزشکی بودن محصول
مدنظر خود اطمینــان حاصل کننــد و در هر کجا و
هر زمانی که تخلفی در حوزه سالمت فراورده های
خام دامی مشــاهده کردند مراتب را برای پیگیری
از طریــق شــماره تلفــن  55227313به شــبکه
دامپزشکی کاشمر گزارش کنند.

